RUKOVĚŤ KOORDINÁTORA VDP
aneb
Koordinátorem snadno a rychle

Kdo je koordinátor VDP (KOO)
Podle stanov VDP (D II) je koordinátorem (dále KOO) ten člen VDP, který je pověřen péčí o místní
skupinu VDP (dále MS), t.j. všechny členy VDP působící v příslušné věznici. Touto funkcí je pověřen
výkonným výborem VDP (dále jen VV), pokud si jej MS nezvolí sama.
KOO bývá zpravidla kaplan (pokud je ve věznici), ale není tomu tak automaticky. Může se tedy
stát, že tímto člověkem je člen VDP - nekaplan, i když ve věznici kaplan je.
Pokud působí ve věznici pouze jediný člen VDP, pak je tímto KOO on. I když nemá koho
koordinovat, některé další funkce KOO plní.
Pokud není ve věznici žádný člen VDP, ale pouze osoba, která působí na základě pověření své
církve, je ona se svým souhlasem „kontaktní osobou“, která dle možností přiměřeně přejímá některé
úlohy KOO.
POZOR:
Vedle toho někdy VS používá termínu koordinátor pro toho pracovníka VS, který ze strany věznice má duchovenskou
činnost na starosti. Je-li ve věznici kaplan, je tímto člověkem zpravidla on, není-li, je to zaměstnanec věznice, kdo je tím
vedením věznice pověřen. Ten má ovšem na starosti veškerou duchovenskou činnost, tedy i AS, Svědky Jehovovy,
pracovníky církví, kteří nejsou členy VDP, příp. další aktivity, které souvisejí s náboženskou nebo církevní problematikou.
Na druhou stranu se tohoto koordinátora VS netýkají některé funkce KOO (není členem koordinační rady a další
činnosti související s VDP).
Činnost koordinátora VDP a "koordinátora VS" se tedy do jisté míry překrývají, ale nejsou totožné.
V případě více kaplanů ve věznici může nastat situace, že koordinátorem za VS a KOO (za VDP) jsou různí kaplani.

Co VV očekává od KOO:
KOO:
• koordinuje činnost MS a svolává její sejití min 1x ročně;
• dbá na dobré ekumenické vztahy uvnitř MS;
• má přehled o aktuálních kontaktech na členy MS, případné změny oznámí VV;
• je v pravidelném kontaktu se členy MS případně s dalšími duchovenskými pracovníky, kteří nejsou
členy VDP; zvýšenou pozornost věnuje začínajícím členům (ve zkušební době);
• pokud někdo z dosavadních členů MS přestane docházet do věznice, snaží se zjednat nápravu;
pokud se to nepodaří, oznámí to VV;
• je v kontaktu s vedením věznice, případně koordinátorem VS (pokud jím jako kaplan není sám);
případné informace zprostředkuje všem členům MS, příp. i nečlenům VDP
• je v kontaktu s vedením VDP; zprostředkuje obousměrný tok informací; zaslané materiály předává
dle důležitosti pokud možno bezodkladně všem členům MS, příp. i nečlenům VDP;
• změny v kontaktech na sebe co nejdříve oznámí také členu VV pověřenému koordinací KOO;
• je členem koordinační rady a zúčastňuje se jejího jednání;
• kontakty na něj jsou k dispozici ostatním koordinátorům a v upravené (redukované) formě dle jeho
souhlasu jsou uveřejněny na www.vdpcr.eu; sám má kontakt na ostatní koordinátory; tyto
kontakty může na vyžádání sdělit v rozsahu dle svého uvážení také dalším členům VDP; má na
zřeteli obezřetnost a důvěrnost při zacházení s těmito kontakty, zejména to, aby se tyto kontakty
nedostaly k odsouzeným (o tom případně poučí další osoby, kterým tyto kontakty sdělí); v případě
pochybností si předem vyžádá souhlas osoby, jejíž kontakty má poskytnout;
• při přemístění odsouzeného, který byl v péči VDP, do jiné věznice, předá dle potřeby tuto informaci
koordinátorovi této věznice;
• podle místních možností a potřeb se snaží či alespoň pokouší vyhledávat další vhodné osoby,
které by se mohly zapojit do VDP, zejména tam, kde je duchovní péče nedostatečná či kde by tato
péče mohla být ohrožena v blízké budoucnosti;
• vůči členům VV (zejména pak členu VV pověřenému koordinací KOO) je laskavý, slušný, vstřícný, ochotný,
trpělivý etc. a bez reptání, naopak s radostí, ochotně a svědomitě, plní svěřené úkoly.

Pozn.: Odsouzeným se rozumí i obviněný, věznicí se rozumí i vazební věznice.
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